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Febuar måned 
 

Vinter…. Den er næsten slut. Og hvad finder folket så på…… Der er rygter om at der kommer en male weekend 
engang i denne måned og at Brian vil stå for den…. Men der vil nok blive kastet relevant flyers ud i klubben 
om denne begivenhed. 

Der er osse startet en Blood Bowl liga ting i klubben har jeg hørt, og den vil køre et stykke tid endnu, der vil der 
komme opdateringer til turneringen i et eller andet andet mærkeligt nyhedsbrev. 

I januar måned blev der holdt i succesfuld turnering, set fra redaktionens side. Der var et stort fremmøde på et 
total af 10 spillere plus lidt publikum og heppe kor….  Turnerings arrangøren var Lars Brøndum og 
fremragende arbejde….              Slut resultatet var følgende: 

 
Placering Navn Hær Points 

1 Per    (mig) TAU 50 
2 Anders Eldar 39 
2 Lars Imperial Guard 39 

 
TAU var frygtet og med hjælp af framragende taktik vandt de dagen. I den sidste kamp var det teamplay der 

skulle afgøre turneringen, og det havde et spændende ting…. 
Hvad bliver mon den næste turnering, der er endnu et rygte at der er snakket om en turnering engang i maj 

måned med noget Warmarster…. Men der er jo nogle måneder til endnu, så hvad med noget mordheim eller 
whfb….. hva siger i alle til det…. Så det er bare med at finde på en god ide..  

I nat i Super Bowl vandt New England Patriots over Carolina Panthers med 32-29, afgjort i de sidste sekunder. 
Nu skal live sæsonen os snart til at starte… og hvad finder folk på til denne sæson… Billunds scenarier lægger 

alle oven i vamp scenarier… der mister de et par mulige personer….. men lad os nu se hvad der sker med 
det….. hvis folk har tænkt sig at tage med til nogen af de større scenarier så skal de begynde at finde ud af 
hvad de skal spille og få lavet deres udstyr……. I år fortrækker jeg at købe hvad jeg skal bruge……   

 
Kalenderen 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Man den 2 Klubaften. Fiskefrikadeller m/remoulade-

sauce 
Tor den 5 Klubaften. Svensk pølseret m/salat 

Lør 
Søn 

den 7 
den 8 

Weekend 
Hmmmmm noget 

Es Calo Playa 
Catalina 

Man den 9 Klubaften.  Pizza m/salat 

Tor den 12 Klubaften.  Dansk bøf m/løg sauce 

Lør 
Søn 

den 14 
den 15 

Denne weekend er der vist nok noget Virus7Q…. der er nok nogen i klubben 
der ved noget om dette, og der står noget på vores hjemmeside om det… 

Santa Fe 
Olympic 

Man den 16 Klubaften.  Oste- og løg-pie m/bacon + 
salat 

Tor den 19 Klubaften.  Kalv stegt som vildt m/sky-
sauce 

Lør 
Søn 

den 21 
den 22 

Ringenes herre messe i københavn              mulig vamp 
Messe fortsat  www.fanatic.dk har data       mulig vamp 

Flamengo Frigola 
Maria del Mar 

Man den 23 Klubaften.  Boller i karry m/ris 

Tor den 26 Klubaften.  Forloren and m/ grønsager 

Lør 
Søn 

den 28 
den 29 

Store Male-weekend. Brian skal have malet nogle figurer, så vi kan alle gøre 
ham selskab og tage maling, pensler og figurer med! 

Irini 
Thalassa 

Man den 1 Første klubaften i næste måned. Klipfisk 

 
Hvis folk finder på noget de vil arrangere så skal de kontakte mig, og give mig datoer og beskrivelse, og jeg skal 
have det skriftligt. Der er selvfølgelig en død line for denne slags ting, dvs.at man skal løbe når de der med de 
der lanser og bretonianske heste kommer galopperende og den er ca. en uge før begyndelsen af næste måned. 
 
Kontakt PERson for Dragon News: Per W. Frederiksen, Jellingvej 21 M, 7100 Vejle,   

 tlf.: 22150850, e-m@il: dabeatsz@hotmail.com 
 

 
Der tages forbehold for stave fejle og grammatiske feler og andet snask det var meningen at man skulle lære i folkeskolen. 


